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مقدمه

گسترش مناقشات بر سر موضوعات قابل 
تواف��ق در تی تیپ پ��س از آن ملموس تر 
ش��د که باراک اوباما طی س��فر اروپایی 
اخیر خود )آوری��ل 2016( در برابر موج 
بزرگ��ی از اعتراض��ات به معاه��ده اخیر 
بی��ن آمری��کا و اروپا ق��رار گرفت. فقط 
در هانوف��ر آلمان، تظاهرات��ی حدوداً 90 
هزار نفری متش��کل از گروه های مختلف 
از جمل��ه فعاالن محیط  زیس��ت و حامیان 
حقوق مصرف کنندگان برپا ش��د که در 
آن تظاهرکنندگان با ش��عارهای مختلف، 
مخالف��ت خویش با پیمان را ابراز کردند. 
خواس��ت اساس��ی آنه��ا توق��ف فوری 

مذاکرات تی تیپ بود. 
البته این معاه��ده چه در آمریکا و چه 
در اروپا هواداران بسیاری دارد. موافقان بر 
آنند که انعق��اد توافقی که به تعمیق روابط 

تجاری و س��رمایه گذاری آمری��کا و اروپا بیانجام��د، می تواند در 
رونق کس��ب و کار دو ط��رف تأثیر مثبتی بگ��ذارد. انگیزه اصلی 
دولت ه��ای مذاکره کننده نیز این بوده ک��ه با امضای چنین توافقی 
ب��ه روند خروج کلی��ه دولت های طرف تواف��ق از رکود اقتصادی 
ش��تاب بیش��تری بخش��یده و جایگاه اقتصادهای غربی را در جهان 
کنونی بهبود بخش��ند. اما مش��کل از آنجا آغاز می شود که تعمیق 
همکاری ه��ای اقتص��ادی بین آمری��کا و اروپا به هزینه به حاش��یه 
کشیده شدن بخشی از اس��تانداردهای کیفی زندگی در اروپا تمام 
خواهد ش��د. با توجه به حساس��یت افکار عمومی در کش��ورهای 
پیش��رفته اروپایی به اصل زندگی باکیفیت، طبیعی است که انعقاد 
معاهده تی تیپ با مخالفت گس��ترده ای از س��وی آنها مواجه شود. 
پیچیدگ��ی قضیه زمانی بیش��تر می ش��ود که بدانی��م در آمریکا نیز 
معاه��ده مذکور مخالف��ان قابل توجهی دارد؛ مخالفانی که بیش��تر 
نگران تأثیر منفی معاهده بر کسب و کار خویش هستند. این گونه 
اعتراضات در دو س��وی آتالنتیک یک پیام مهم دارد و آن اینکه 
س��ناریوی هم گرایی بیشتر اروپا و آمریکا در جهان کنونی با موانع 

قابل توجهی مواجه است.

پيمان  تی تيپ و روابط قدرت های 
دو سوی آتالنتيك

در ماه های اخیر، مناس�بات بین آمریکا و اروپا تحت تأثیر مذاکرات بر س�ر معاهده اقتصادی تی تیپ 
)مشارکت تجاری و سرمایه گذاری فراآتالنتیک۱( قرار گرفته است. این معاهده که مذاکراتش از سال 
20۱۳ آغاز شده، ظاهراً قرار است تا پایان سال 20۱6 به مرحله نهایی برسد. در حالی که تی تیپ حاکی 
از حرکتی بزرگ در جهت تعمیق روابط قدرت های دو س�وی آتالنتیک است، مخالفت های گسترده 
مردمی در هر دو طرف خصوصًا اروپا نش�ان از پیچیدگی قضیه دارد. از این رو، بررس�ی ابعاد و آثار 

احتمالی معاهده بر مناسبات میان طرف های توافق اهمیت می یابد.
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ماهيت و زمينه های شکل گيری تی تيپ
تی تیپ یا همان »مش��ارکت تجاری و س��رمایه گذاری فراآتالنتیک« 
توافقی گس��ترده و بلندپروازانه بین آمریکا و اتحادیه اروپاس��ت که 
اولی��ن دور از مذاک��رات مربوط به آن در ژوئیه 2013 انجام ش��د و 
تاکن��ون دوازده دور مذاک��رات درباره آن به انجام رس��یده اس��ت. 
چن��ان که از نام معاهده پیداس��ت، هدف آن دسترس��ی آزادانه تر و 
روان ت��ر فعاالن اقتصادی دو طرف به بازارهای همدیگر اس��ت تا از 
این طریق زمینه مناس��ب تری برای تس��ریع رشد اقتصادی طرف های 
تواف��ق فراهم گردد. جهت گیری معاهده به س��مت هماهنگ کردن 
قوانین و مقررات اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا خصوصاً در حوزه 
سیاست های تجاری و سرمایه گذاری است. برآوردهای مختلفی در 
مورد میزان تأثیر معاهده بر نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و ایاالت 
متحده به عمل آمده است. بر اساس یک بررسی، این معاهده ساالنه 
ح��دود 120 میلیارد یورو برای اتحادیه اروپا و 95 میلیارد یورو برای 
ای��االت متحده افزایش بازده��ی اقتصادی به دنبال خواهد داش��ت. 
انتظار می رود ضمن اینکه نرخ اش��تغال در هر دو طرف باال می رود، 
مصرف کنندگان نیز از کاالها و خدمات ارزان تری بهره مند شوند.  

این دس��تاوردها منطقاً باید پشتیبانی مردمی گسترده و فراگیری 
به دنبال داش��ته باش��د. اما در عمل چنین نیست. تأثیر منفی معاهده بر 
اس��تانداردهای کیفی زندگی در اروپا و همچنین اثر توزیعی خاصی 
که به دنبال دارد، موجب بروز حساسیت و مخالفت در برابر تی تیپ 
شده است. همین مسأله به تطویل مذاکرات می انجامد. با اینکه توافق 
ش��ده بخش اصلی مذاکرات تا پایان س��ال 2016 به سرانجام برسد، 
اما به نظر می رس��د دوره زمانی الزم تا نهایی شدن مذاکرات بیش از 

توافق اولیه به طول بیانجامد.
سؤال مهمی که در اینجا مطرح می شود، علل گرایش دو طرف به 
تعمیق همکاری در شرایط کنونی است. موضوع همکاری اقتصادی 
آمریکا با اروپا طی نیم س��ده اخیر س��یر یکنواختی نداشته است. در 
دهه های آغازین جنگ س��رد، ای��االت متحده انگی��زه باالیی برای 
یکپارچه سازی اقتصادی بلوک غرب تحت هژمونی خویش داشت. 
در این دوره، اروپایی ها به موازات بازسازی اقتصاد خویش به سمت 
همگرایی منطقه ای در قالب جامع��ه اقتصادی اروپا حرکت کردند. 
با اینکه منطقه گرایی در اروپ��ا گزینه ایده آلی برای آمریکا نبود، اما 
این کش��ور به دالیل سیاس��ی از آن حمایت می ک��رد. آمریکایی ها 
از احتم��ال انح��راف تجارت به ض��رر صادرات کشورش��ان نگران 

بودن��د، اما از آنجا که به وحدت سیاس��ی با 
اروپا در برابر دش��من مشترک خویش یعنی 
بلوک کمونیس��ت اهمیت زیادی می دادند، 

حساسیت نشان ندادند.
از ده��ه 1980 به بعد تح��والت نوینی 
در مناس��بات اقتصادی قدرت های دو سوی 
آتالنتی��ک ش��کل گرف��ت. در ای��ن دهه و 
همچنین دهه 1990، آمریکایی ها با واقعیت 
تقویت فرایند همگرای��ی اقتصادی در اروپا 
مواج��ه بودند. ام��ا آنها به جای اس��تفاده از 
موانع حمایتی سرسختانه در برابر اروپا، راهی 
مشابه ش��رکای اروپایی خویش برگزیدند و 
آن گرای��ش به توافق ه��ا و بلوک بندی های 
منطقه ای توسط خود آمریکا بود. از این رو 
واشنگتن در تشکیل مجامع نفتا و اپک فعال 
شد و به انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد 
با کشورهای مختلف جهان روی آورد. البته 
واش��نگتن به موازات منطقه گرایی از فرایند 
چندجانبه گرای��ی در قالب س��ازمان تجارت 
جهانی نیز حمای��ت می کرد. در دهه 1990، 
منطقه گرایی اروپایی ها ش��کل سیاس��ی تری 
به خود گرفت. یکی از انگیزه های اساس��ی 
تش��کیل اتحادیه اروپا تش��کیل یک بلوک 
سیاس��ی قدرتمن��د و مس��تقل در اروپا بود. 
پایان جنگ س��رد سبب ش��د اروپا به مشی 
سیاسی مس��تقل تری روی آورده و بعضاً در 
برابر آمریکا موضع گیری های سرسختانه ای 

انتخاب کند. 
اما طی س��ال های اخیر تحوالت جهان 
به سمت و س��ویی حرکت کرده که مجدداً 
ضرورت گس��ترش همکاری اقتصادی میان 
اقتصاده��ای غربی را افزای��ش داد که همین 
ضرورت ها در آغاز مذاکرات بر سر تی تیپ 
نقش اساسی دارند. در حالی که اقتصادهای 
آس��یایی ب��ا س��رعت قابل توجه��ی در حال 

پيمان  تی تيپ و روابط 
قدرت های دو سوی آتالنتيك
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مخالف��ت با توافق وج��ود دارند. س��ندیکاها و س��ازمان های جامعه 
مدنی مختلفی در جهان غرب علیه این مذاکرات تجاری اخیر بس��یج 
ش��ده اند. س��نگ اندازی های احتمالی از عواملی بوده که باعث شده 
جریان مذاکرات ش��کل س��ری پیدا کند. چندی پی��ش )ابتدای می 
2016( گروه صلح س��بز هلند 248 صفحه از اس��ناد تی تیپ را منتشر 
کرد که موجب تحریک ش��کل گیری جریان های اعتراضی متعددی 
شد. گروه های مختلفی از جمله خود گروه صلح سبز خواستار توقف 

مذاکرات شدند. 
در ایاالت متحده، مخالفت ها تحت تأثیر چند واقعیت اساس��ی 
قرار دارد. اول اینکه سیس��تم مالی و بانکی این کشور پس از بحران 
2008 تح��ت مق��ررات و قید و بندهای س��خت گیرانه زی��ادی قرار 
گرفته که هدفش منضبط س��ازی سیس��تم مالی آمریکاس��ت. بحران 
2008 از ی��ک منظ��ر نتیجه آزادی عم��ل بانک ه��ا در آمریکا بود. 
سخت گیری های بعدی س��بب شده مقررات مالی آمریکا در مقایسه 
با اروپا بس��یار محتاط تر و سخت گیرانه تر شود. این در حالیست که با 
انجام آزادس��ازی های پس از تی تیپ ممکن است مجدداً بی نظمی و 
اختالل ایجاد شود. این معاهده می تواند بر تالش های دولت آمریکا 
برای مقاوم س��ازی اقتصاد کش��ور اثر منفی بر جا بگذارد. معاهده با 
رفع محدویت ها دس��ت بانکداران را بازتر می کند که ممکن اس��ت 

مشکل آفرین شده و زمینه ساز اغتشاش مالی دیگری شود. 
واقعی��ت دوم این اس��ت که اقتص��اد آمری��کا از برخی جهات 
تح��ت حمایت های دولت��ی ق��رار دارد. برای مث��ال، دول��ت قانوناً 
موظف اس��ت برخی کااله��ا و خدمات را صرف��اً از تولیدکنندگان 
آمریکای��ی خریداری کند. این گونه مقررات در واقع نوعی حمایت 
غیرتعرفه ای از تولیدکنندگان آمریکایی به حس��اب می آید. از آنجا 
که با تحقق معاهده تجاری جدی��د انحصار بنگاه های آمریکایی در 
این زمینه شکس��ته خواهد شد، طبیعی اس��ت که صاحبان بنگاه های 
تح��ت حمایت دولت در برابر معاه��ده مخالفت کنند. بخش زیادی 
از مخالف��ان تی تیپ در آمریکا نگران تضعی��ف حمایت های دولتی 
و احتمال ورشکس��تگی ش��رکت های تحت حمایت دولت هس��تند. 
شرکت هایی که به حمایت دولت عادت کرده اند، ممکن است توان 

کافی برای رقابت در برابر رقبای اروپایی نداشته باشند.
واقعیت مهم س��وم اینکه بخش انرژی در آمریکا جزو امتیازات 
اقتصادی این کش��ور اس��ت که تی تیپ می تواند آن را مورد تهدید 
ق��رار دهد. در حال حاضر نف��ت و گاز ارزان در آمریکا نقش مهمی 

رش��دند، اقتصادهای غربی ب��ه کندی  پیش 
می روند. تحلیل ه��ای مختلف حاکی از آن 
هستند که اقتصاد آسیا در آینده ای نه چندان 
دور از غرب پیش��ی خواهد گرفت. طی دهه 
اخیر، خصوص��اً پس از بحران جهانی 2008 
صدمات بسیار سنگینی بر پیکره اقتصادهای 
غربی وارد شده است. در حالی که آمریکا با 
روند نسبتاً بهتری بحران را پشت سر گذاشته، 
اروپا همچنان با مس��ائل پیچی��ده ای درگیر 
اس��ت. در درون اتحادیه اروپا مخالفت ها با 
س��اختار اتحادیه افزای��ش یافته، تا جایی که 
دولت بریتانی��ا تصمیم به برگزاری رفراندوم 
در ای��ن زمینه گرفته اس��ت. همه پرس��ي در 
مورد خ��روج و ی��ا ادامه عضوی��ت بریتانیا 
در اتحادیه اروپا قرار اس��ت سوم تیر 1395 
)23 ژوئ��ن 2016( برگزار ش��ود. برداش��ت 
بس��یاری از تصمیم گیران آمریکا این اس��ت 
که تش��تت و اختالل در داخل اتحادیه اروپا 
می توان��د منافع اس��تراتژیک آمری��کا را نیز 
مورد تهدید قرار دهد. به این ترتیب، رهبران 
هر دو طرف به این جمع بندی رسیده اند که 
بایستی برای بازسازی توانمندی اقتصادی و 
همچنی��ن همگرایی سیاس��ی قدرت های دو 
سوی آتالنتیک تالش و تدبیر تازه ای به کار 

گرفته شود.

در  تی تي�پ  معاه�ده  چالش ه�ای 
آمريکا و اروپا

چن��ان ک��ه اش��اره ش��د، تی تی��پ پ��روژه 
بلندپروازانه ای است که در صورت مدیریت 
هوش��مندانه می توان��د جه��ش جدیدی در 
رشد اقتصادهای غربی ایجاد کند. اما مسئله 
اساسی این اس��ت که این توافق از پشتیبانی 
مردمی قرص و محکمی برخوردار نیس��ت. 
در ه��ر دو ط��رف انگیزه های ج��دی برای 

ل
حلی

ت
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در رونق بنگاه های این کشور دارد. تا چندی پیش، تصور کلی بر آن 
بود که کشور آمریکا در آینده واردکننده بزرگ نفت و گاز خواهد 
بود. اما با بهبود تکنولوژی تولید انرژی از الیه های رسی و با توجه به 
وجود ذخایر عظیم در این کش��ور، این تصور دگرگون شده و ادعا 
می ش��ود کشور آمریکا در آینده نزدیک می تواند نقش عمده ای در 
تأمی��ن کمبود انرژی جهان ایفا کند. انقالب انرژی ش��یل به فراوانی 
و ارزان��ی انرژی در آمری��کا و همچنین رونق اقتصادی این کش��ور 
خصوصاً در صنایع انرژی بر کمک بس��یاری کرده است. عده ای در 
داخل آمری��کا نگران تأثیر منفی تی تیپ ب��ر موقعیت انرژی آمریکا 
هس��تند. اقداماتی نظیر صدور گاز مایع توسط تولیدکنندگان آمریکا 
به اروپا به افزایش بهای آن در این کش��ور کمک خواهد کرد. بنابر 
چنین استدالل هایی است که گفته می شود آزادسازی انتقال انرژی به 

اروپا بر بخشی از تولیدات آمریکا اثر منفی خواهد گذاشت. 
نگرانی ه��ا در اروپا با انگیزه های متنوع ت��ری صورت می گیرد. 
در حالی که مخالفت ها در آمریکا بیش��تر با انگیزه اقتصادی صورت 
می گی��رد، در اروپا رنگ و بوی اجتماعی نیز پی��دا می کند. آنچنان 
که رس��انه های جهان منعکس کرده ان��د، مخالفت هایی که با انگیزه  
اجتماع��ی ص��ورت می گی��رد، جدی تر اس��ت. از آنجا که س��طح 
اس��تاندارد ها در اتحادی��ه اروپا به علت وجود و فعالیت س��ندیکاها، 
جنبش ه��ای اجتماعی و س��ازمان های غیردولتی ب��ه مراتب باالتر از 
آمریکاست، مخالفان برآنند که با معاهده جدید اتحادیه اروپا یا باید 
از طریق هماهنگ شدن با استانداردهای آمریکایی راه نئولیبرالیسم را 
انتخاب کنند که این در هنجارها و خط مش��ی حیات اروپایی ها قابل 
تأیید نیست و یا اینکه حاضر به پذیرش زیان های ناشی از تفاوت در 
سیاست ها باشند. اهم مشکالتی که از منظر اروپاییان پذیرش تی تیپ 

را دشوار می کند، موارد زیر هستند:
1. باز شدن پای ش��رکت های آمریکایی به سیستم های خدمات 
اجتماعی اروپا از اهداف تی تیپ ذکر شده است که در نتیجه آن این 
گونه خدمات مثل خدمات بهداشت و درمان، حمل و نقل، آموزش، 
تأمین آب آش��امیدنی و نظایر اینها تحت الشعاع منافع شرکت ها قرار 
خواهند گرفت. البته کمیسیون اروپا اعالم کرده که خدمات عمومی 
اروپا از ش��مول توافق های معاهده مس��تثنی هس��تند. ام��ا آنچنان که 
هافینگتون پست گزارش کرده، وزیر سابق تجارت و سرمایه گذاری 
بریتانیا، لرد لیوینگس��تون پذیرفته ک��ه گفتگوهایی در مورد خدمات 
بهداش��تی ملی صورت گرفته اس��ت. این می توان��د قدمی در جهت 

خصوصی س��ازی خدمات بهداشتی ملی در 
اروپا قلمداد ش��ود. نگرانی این اس��ت که با 
رسوخ هنجارهای نئولیبرال در اروپا اهمیت 
خدم��ات عمومی دولتی در ای��ن منطقه زیر 

سؤال برود.
2. در تی تی��پ از تس��هیل ورود م��واد 
غذای��ی آمریکا ب��ه اروپا صحبت ش��ده که 
ای��ن تهدیدی علیه س��المت تغذی��ه در این 
منطق��ه تلق��ی می ش��ود. واقعیت این اس��ت 
اروپایی ه��ا در م��ورد احراز س��المت مواد 
غذایی تولیدی از جمله تولید مواد پروتئینی 
فرآوری شده، اس��تفاده از هورمون در تولید 
گوش��ت و اس��تفاده از م��واد ش��یمیایی در 
تولید م��واد غذایی مختلف اس��تانداردهای 
سخت گیرانه ای دارند. در اروپا مواد غذایی  
که با دس��ت کاری ژنتیکی تولید می شوند، 
ی��ا ممنوعیت فروش دارند ی��ا اینکه حداقل 
بایس��تی برای مصرف کننده مشخص باشند. 
مق��ررات آمری��کا در این زمینه در مقایس��ه 
با اروپا بسیار س��هل گیرانه تر است. در اروپا 
تولیدکنن��ده مواد غذایی ابتدا باید س��المت 
محصول خویش را تضمین کرده و س��پس 
تولی��د کند. اما در آمریکا محصول تا زمانی 
که عدم س��المت آن اثبات گردد، اس��تفاده 
می ش��ود. ح��ال، نگرانی این اس��ت که در 
صورت ورود آزادانه م��واد غذایی تولیدی 
آمریکا به اروپا، استانداردهای سالمت مواد 

غذایی اروپا تنزل یابد. 
3. مش��ابه م��واد غذای��ی، اروپایی ها در 
زمین��ه اس��تانداردهای زیس��ت محیطی نی��ز 
هس��تند.  آمری��کا  از  س��خت گیرتر  بس��یار 
در هی��چ منطق��ه ای از جهان حساس��یت به 
تهدی��دات زیس��ت محیطی به ان��دازه اروپا 
نیس��ت. بخش مهم��ی از مخالف��ان تی تیپ 
فعاالن محیط زیس��ت هس��تند که معتقدند با 
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گش��ایش بیش��تر در روابط تج��اری اروپا و 
آمریکا، محیط زیس��ت اروپا بی��ش از پیش 
تهدید خواهد ش��د. البت��ه مقامات آمریکا و 
اروپ��ا ادعا کرده اند که با باز ش��دن دس��ت 
ش��رکت های خصوص��ی و محدود ش��دن 
دولت، آس��یب پذیری محیط زیست افزایش 
نخواهد یافت. حتی بعضاً گفته می ش��ود که 
آزادسازی بیشتر به نفع محیط زیست خواهد 
ب��ود. اما طیفی از فعاالن محیط زیس��ت این 
گونه وعده ها و اس��تدالل ها را قابل پذیرش 
نمی دانند. س��ری بودن مذاکرات سبب شده 
تصور قربانی ش��دن محیط زیست در نتیجه 

آزادسازی بیشتر تقویت گردد.
4. ترس از بازگش��ت توافق نامه تجارت 
ضدجع��ل1 یک��ی دیگر از دالی��ل تردید در 
مورد تی تیپ اس��ت. ای��ن توافق نامه که چند 
س��ال پیش با حمایت بس��یاری از کشورهای 
صنعتی جه��ان و در رأس آنها آمریکا منعقد 
گردی��د، در صدد بوده تحت عنوان مبارزه با 
جعل از حقوق مالکیت فکری مبتکران دفاع 
کند. تعقیب این هدف زمینه س��از دخالت و 
کنترل بیش��تر دولت ها ب��ر ارتباطات اینترنتی 
ش��هروندان می ش��د، ب��ه نحوی ک��ه حریم 
خصوصی آنها در معرض تهدید قرار گرفت. 
پارلمان اروپا در سال 2012 به همین دالیل از 
توافق نامه کنار کشید. مقررات اتحادیه اروپا 
در مورد حفظ حریم خصوصی بسیار جدی 
است. حال، با انعقاد توافق تجاری جدید بین 
آمریکا و اروپا احتمال بازگش��ت توافق نامه 
تج��ارت ضدجع��ل و ورود ب��ه اطالع��ات 

خصوصی افراد تقویت شده است.
5. برخ��ی ناظ��ران برآنند ک��ه تی تیپ 
حتی در مورد ایجاد اش��تغال نیز بیشتر به نفع 
آمری��کا عمل خواه��د کرد ت��ا اروپا. علت 

1. Anti-Counterfeiting Trade Agreement

این اس��ت که در آمریکا اس��تانداردهای نیروی کار پایین تر است و 
خواسته های اتحادیه های کارگری کمتر مورد احترام قرار می گیرد. 
اتحادیه اروپا بیشتر از آمریکا خود را با هنجارهای اصلی تعیین شده 
توسط سازمان بین المللی کار هماهنگ کرده است. این تفاوت طبعاً 
به نفع س��رمایه گذاران آمریکایی است و زمینه جذب نیروی کار در 
این کش��ور را تسهیل می کند. تی تیپ بدون هماهنگ سازی مقررات 
کاری آمریکا و اتحادیه اروپا اثر ضداشتغالی در اروپا خواهد داشت.

6. بس��یاری از منتقدان به طور کلی تأکی��د کرده اند که تی تیپ 
جهت گی��ری ضددموکراس��ی دارد و ای��ن بزرگتری��ن تهدید علیه 
جوامع هر دو س��وی آتالنتیک است. این حساسیت ها در اروپا بسیار 
ملموس تر اس��ت. یکی از مقرراتی که در تی تی��پ مورد بحث قرار 
دارد، امکان شکایت شرکت ها از دولت هاست. هدف این است که به 
منظور تسهیل فعالیت شرکت ها احتمال اعمال محدودیت های دولتی 
علیه آنها کاهش یابد. در صورتی که ش��رکتی به خاطر سیاس��ت ها 
و اقدام��ات دولت زیان بدهد، این ام��کان برایش فراهم خواهد بود 
که علی��ه آن دولت اقامه دع��وی کرده و تقاضای جبران خس��ارت 
کند. مش��کل آنجا ملموس تر می ش��ود که دولت ها را مدافع حقوق 
شهروندان و شرکت ها را مدافع منافع صاحبان شرکت بدانیم. در آن 
صورت، به این جمع بندی خواهیم رسید که تی تیپ قدرت چانه زنی 
کنش گران غیرمنتخب را در برابر کنش گران منتخب و حافظ حقوق 
شهروندان تقویت کرده و حقوق جوامع را مخدوش خواهد کرد. در 
حال حاضر، صدها پرونده جریان دارند که در آنها سرمایه گذاران یا 
شرکت ها به دالیلی از دولت ها شکایت کرده اند. طبیعی است توافق 

به نفع شرکت ها، قدرت چانه زنی دولت ها را تضعیف خواهد کرد.

نتيجه گيری
در م��ورد مذاکرات تی تیپ و رویدادهای مرتبط با آن توجه به س��ه 
نکته اساس��ی اهمیت دارد. نکته اول این است که تغییرات جهان طی 
دهه های اخیر ضرورت همکاری اقتصادی آمریکا با اروپا را افزایش 
داده است. ناکامی های اخیر در مذاکرات دور هزاره سازمان تجارت 
جهانی عامل مهمی است که آمریکا را به توافق های منطقه ای ترغیب 
کرده اس��ت. توافق های منطقه ای پراکنده آنچنان که باید به نیازهای 
این قدرت جهانی پاس��خ نداده اند؛ از این رو، امریکا به س��مت اروپا 
میل کرده اس��ت. آمریکا از ش��رایط نامطلوب اقتص��اد اروپا به مثابه 
فرصتی در این مس��یر اس��تفاده می  کند. آمریکا و اروپا ش��اهدند که 

ل
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با ظه��ور قطب های جدید در جهان موقعی��ت اقتصادی جهان غرب 
در حال تنزل اس��ت. آنها به خوبی درک می کنند که تغییر این روند 
مستلزم توسعه بیشتر مناس��بات اقتصادی بین دو طرف است. آمریکا 
و اتحادیه اروپا روي هم تقریباً نیمي از اقتصاد و بخش چش��م گیري 
از تج��ارت جهان را در اختی��ار دارند. انعقاد ی��ک پیمان تجاری و 
سرمایه گذاری آزاد میان این دو قطب مي تواند در معادالت اقتصادي 
جه��ان، تغییرات قابل توجهی ایجاد کن��د. تی تیپ می تواند خألهای 
موجود در مناس��بات اقتصادی آمریکا و اروپا با قطب های آسیایی را 

جبران کرده و به مرکزیت غرب در اقتصاد جهان کمک کند. 
نکته دوم ضرورت بازس��ازی وحدت اروپا و همچنین وحدت 
سیاس��ی قدرت های دو سوی آتالنتیک اس��ت که در شرایط کنونی 
جه��ان برای سیاس��تمداران غربی اهمیت باالیی دارد. در س��ال های 
اخیر، پروژه وحدت اروپا به مشکالت بزرگی برخورده است. خروج 
از اتحادیه اروپا به گزینه روی میز برخی اعضا تبدیل ش��ده است. در 
صورت��ی که بریتانیا از اتحادیه خارج ش��ود، احزاب راس��ت گرا در 
اروپا تقویت ش��ده و به احتمال زیاد کش��ورهای دیگری نیز تصمیم 
مش��ابهی را در دستور کار خویش قرار خواهند داد. حتی اگر بریتانیا 
در اتحادی��ه حفظ ش��ود، واقعیت مخالفت ها در بط��ن اتحادیه اروپا 
محفوظ خواهد ماند. برای دولت آمریکا حفظ وحدت اروپا اهمیت 
اس��تراتژیک بس��یاری دارد. در همین چارچوب است که چند وقت 
پیش باراک اوباما از ش��هروندان بریتانیا خواس��ت که به باقی ماندن 
در اتحادیه اروپا رأی دهند. گسست در اتحادیه، وحدت قدرت های 
دو سوی آتالنتیک را نیز مخدوش خواهد کرد. بنابراین، الزم است 
گام های جدی تری در جهت بازسازی وحدت درون اروپا و همچنین 
وحدت غرب برداشته شود. تصور می شود تی تیپ می تواند با تعمیق 
همکاری اقتصادی موجب بهبود همگرایی سیاسی دولت های غربی 
ش��ود. این معاهده هم برای بهبود وحدت سیاس��ی داخل اروپا و هم 
هم گرایی قدرت های دو س��وی آتالنتیک اهمیت دارد. با این حال، 
باید توجه داش��ت که اجرای چنی��ن پروژه ای ام��روزه ظرافت های 
خاص خود را می طلبد. ش��رایط امروز با ش��رایط دوره جنگ س��رد 
بسیار متفاوت است. هم در مناسبات میان قدرت های غربی تغییرات 
زیادی حاصل شده، هم رقبای امروزی غرب تغییر یافته اند، هم منطق 
ب��ازی و رقابت در جه��ان تغییر کرده و مهمتر از همه اینکه ش��رایط 

تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی پیچیده تر شده است.
س��ومین نکت��ه مهم این اس��ت ک��ه در جه��ان ام��روز نیازها و 

دغدغه های اجتماعی خرد در برخی جوامع 
به قدری اهمیت یافته اند که شدیداً مناسبات 
سیاس��ی می��ان دولت ها را تح��ت تأثیر قرار 
می دهن��د. جنبش های اعتراضی در حالی در 
برابر تی تیپ قد علم کرده اند که اساساً انعقاد 
معاهده در راس��تای توس��عه رف��اه ملت های 
کلیه طرف های متعاه��د انجام می گیرد. این 
جنبش ها به جای تمرک��ز بر نیازهای رفاهی 
م��ادی ک��ه در ش��اخص هایی چ��ون تولید 
ناخال��ص داخلی ی��ا درآمد س��رانه خالصه 
می شوند، روی کیفیت زندگی تأکید دارند. 
آنها رف��اه خویش را به هر قیمتی جس��تجو 
نمی کنند. در حالی که بسیاری از دولت های 
رو  ب��ه  رش��د و صنعت��ی ب��ه خاط��ر تضمین 
نیازه��ای رفاهی از س��المت محیط زیس��ت 
خوی��ش صرف نظر کرده و حتی به تعهدات 
بین المللی خویش نیز پایبندی دقیقی ندارند، 
جنبش ه��ای نوین اروپا ش��دیداً ب��ه احتمال 
تغییرات منفی ولو جزئی در اس��تانداردهای 
زیست محیطی کشور خویش حساسیت نشان 
می دهند، هر چند که این تغییرات جزئی در 
ازای دستاوردهای مادی بزرگی ایجاد شده 
باش��د. این نش��ان می دهد تفک��ر اقتصادی 
نئولیب��رال که از دهه 1980 بر اقتصاد جهانی 
غالب ش��ده با موانع بیش��تری مواجه شده و 
هژمونی آن آسیب دیده است. امروزه اروپا 
در جای��گاه کانون چال��ش در برابر هژمونی 
نئولیبرالیس��م عمل می کند. بنابراین، رهبران 
آمریکا و قدرت ه��ای اروپایی برای تقویت 
هم گرای��ی و همکاری اقتصادی بین خویش 
راه دش��واری پی��ش رو دارن��د. آنه��ا باید 
ضم��ن تالش برای رس��یدن ب��ه این هدف، 
پاس��خ گویی خویش در برابر نیازهای جدید 

و متنوع شهروندان را حفظ کنند.
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